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GEMOTIVEERD ADVIES 

VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT 

INZAKE DE SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van het Litouwse parlement inzake het voorstel voor een 

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rechtskader van 

de Unie inzake douaneovertredingen en sancties 

 (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)) 

 

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

Het Litouwse parlement heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 

bovengenoemd voorstel voor een richtlijn aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 

bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

 

PARLEMENT VAN DE REPUBLIEK LITOUWEN 

 

RESOLUTIE 

HOUDENDE EEN GEMOTIVEERD ADVIES INZAKE DE SCHENDING VAN  

HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL DOOR HET VOORSTEL VAN  

DE EUROPESE COMMISSIE VOOR EEN RICHTLIJN VAN   

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

BETREFFENDE HET RECHTSKADER VAN DE UNIE INZAKE   

DOUANEOVERTREDINGEN EN SANCTIES COM(2013) 884 

 

 

 

Het parlement van de Republiek Litouwen,  

gelet op artikel 180
6
 van het statuut van het parlement van de Republiek Litouwen en na 

beraadslaging over de conclusie van de Commissie Europese Aangelegenheden van het 

parlement van de Republiek Litouwen inzake mogelijke schending van het 

subsidiariteitsbeginsel door het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en sancties 

COM(2013) 884,  

hecht zijn goedkeuring aan de conclusie van de Commissie Europese Aangelegenheden van 

het parlement van de Republiek Litouwen inzake mogelijke schending van het 

subsidiariteitsbeginsel door het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en sancties 

COM(2013) 884, 
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PARLEMENT VAN DE REPUBLIEK LITOUWEN, 

COMMISSIE EUROPESE AANGELEGENHEDEN  CONCLUSIE 

 

INZAKE MOGELIJKE NIET-NALEVING VAN HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL 

DOOR HET VOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE VOOR EEN 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

BETREFFENDE HET RECHTSKADER VAN DE UNIE INZAKE 

DOUANEOVERTREDINGEN EN SANCTIES COM(2013) 884  

 

 

Document NR. ES-14-51  

 

9 juli 2014 nr. 100-p-71 

 

inzake mogelijke non-conformiteit van het wetgevingsvoorstel van de EU met het 

subsidiariteitsbeginsel: 

De Commissie Europese aangelegenheden, 

 

na behandeling van het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende het rechtskader van de Unie inzake 

douaneovertredingen en sancties COM(2013) 884 (hierna: het voorstel) tot instelling van een 

kader met betreffende de schendingen van de douanewetgeving van de Unie en tot 

vaststelling van sancties voor deze schendingen, 

na onderzoek van de conclusie van de Commissie Europese Aangelegenheden van het 

parlement van de Republiek Litouwen inzake het voorstel, de mening van deze commissie 

delend dat de voorstellen voor de vaststelling van het niveau van de sancties, de bepaling 

inzake de toepassing van risicoaansprakelijkheid en de definities van de voorgestelde 

objectieve aansprakelijkheid als zodanig elementen van strafrechtelijke aansprakelijkheid 

inhouden ongeacht de gekozen rechtsgrond (artikel 33 van het Verdrag inzake de werking 

van de Europese Unie (hierna:VWEU)), die vooronderstelt dat het de administratieve 

aansprakelijkheid is die door het voorstel moet worden geharmoniseerd, alsook de twijfels 

delend inzake de potentiële negatieve gevolgen van het voorstel, met name het niveau van de 

sancties en de risicoaansprakelijkheid die in het voorstel worden vastgelegd, voor de 

fundamentele rechten, zoals neergelegd in de eerste plaats, in het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, waarbij alle EU-

lidstaten partij zijn en waarbij de EU zelf partij wenst te worden, en de mening delend dat de 

omzetting van het voorstel in nationaal recht, indien goedgekeurd, significante gevolgen zal 

hebben zowel voor het nationaal administratief  recht als voor het strafrecht, 

 

gezien de conclusie van de Commissie Begroting en Financiën van het Litouwse parlement, 

 

na beoordeling van de conclusies van de Juridische Dienst van het parlement en de afdeling 

Europees recht van het Ministerie van Justitie over het voorstel,  

 

erop wijzend dat het voorstel gebaseerd is op de versterking van de douanesamenwerking 

tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie waarnaar wordt 
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verwezen in artikel 33 VWEU, ook al beoogt het voorstel in hoofdzaak een kader tot stand te 

brengen inzake sancties voor schendingen van bepaalde verplichtingen die voortvloeien uit de 

douanewetgeving van de Unie, ter implementatie van deze wetgeving en de correcte naleving 

ervan, te weten een harmonisering van de handhavingsmaatregelen van de douanewetgeving 

van de Unie die tot dusver binnen de werkingssfeer van de nationale wetgeving van de 

lidstaten viel, en   

 

van mening dat artikel 33 VWEU een geschikte rechtsgrond is voor de EU-wetgeving 

waarvan de enige of voornaamste doelstelling is de douanesamenwerking tussen de lidstaten 

onderling en/of tussen de lidstaten en de Commissie te versterken; 

 

na evaluatie van de volgende door de Commissie vastgestelde doelstellingen: 1) zorgen voor 

de verdere naleving met de internationale verplichtingen van de Unie; 2) voorzien in een EU-

kader voor de uniforme handhaving van de douanewetgeving wat betreft schendingen en 

sancties; 3) betere concurrentievoorwaarden voor marktdeelnemers in de douane-unie, en tot 

het besluit komend dat deze slechts indirect betrekking hebben op de douanesamenwerking 

tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie en dat derhalve de 

gekozen rechtsgrond (artikel 33 VWEU) van het voorstel de Unie niet machtigt om actie te 

ondernemen om een kader vast te stellen inzake de schendingen van de douanewetgeving van 

de Unie of te voorzien in sancties voor deze schendingen,   

 

overwegende dat niet kan worden beweerd dat het voorstel in overeenstemming is met het 

subsidiariteitsbeginsel, met name omdat het niet beantwoordt aan de voorwaarden van het 

beginsel van bevoegdheidstoedeling, dat inhoudt dat de Unie alleen optreedt indien de 

Verdragen voorzien in een rechtsgrondslag voor maatregelen , 

 

opmerkend dat het doel van het voorstel om te zorgen voor de effectieve uitvoering en de 

correcte en uniforme handhaving van de douanewetgeving van de Unie niet zal worden 

verwezenlijkt, omdat in overweging 6 van het voorstel gesteld wordt dat "met deze richtlijn 

[niet] wordt[…] bepaald wanneer lidstaten voor deze douaneovertredingen een 

administratieve of strafrechtelijke sanctie moeten opleggen" en er dus aanzienlijke 

verschillen zullen blijven bestaan in de aanpak van de schendingen van de douanewetgeving 

binnen de Unie, d.w.z. dat de sancties die in elk geval door de lidstaten worden opgelegd, 

zullen verschillen in aard en ernst,  

 

overwegende dat de Commissie niet voldoende heeft gerechtvaardigd dat de vaststelling van 

een gemeenschappelijke lijst van schendingen van de douanewetgeving en van de aard en het 

niveau van sancties voor dergelijke schendingen een onontbeerlijk instrument is om de 

onderlinge samenwerking tussen de douaneautoriteiten in de Unie en tussen deze autoriteiten 

en de Commissie te verbeteren, 

 

besluit bij deze dat: 

het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en sancties (COM(2013) 

884) mogelijk niet in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. 

 


